
UCHWAŁA NR 7/II/2018
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, może 
wystąpić do Rady Gminy Małkinia Górna z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, a także 
organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały, wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany 
dalej Komitetem.

2. Komitet tworzy grupa co najmniej 3 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Małkinia 
Górna.

3. Komitet uruchamia inicjatywę uchwałodawczą składając Przewodniczącemu Rady Gminy Małkinia Górna 
wniosek, do którego załącza:

1) projekt uchwały spełniający wymogi formalne określone w § 38 Statutu Gminy Małkinia Górna;

2) oświadczenie o utworzeniu komitetu ze wskazaniem Pełnomocnika, który reprezentuje Komitet w pracach nad 
projektem, w tym na posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz sesji Rady Gminy Małkinia Górna;

3) wykaz mieszkańców, w liczbie określonej ustawą o samorządzie gminnym, posiadających czynne prawo 
wyborcze do organu stanowiącego, zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel oraz podpis 
mieszkańca.

4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 3 Przewodniczący Rady Gminy zwraca projekt 
Pełnomocnikowi ze wskazaniem braków projektu i określa termin ich uzupełnienia.

5. Przewodniczący Rady Gminy w ciągu 3 dni przekazuje projekt Wójtowi Gminy celem jego zaopiniowania.

6. Wójt Gminy wydaje opinię, o której mowa w ust. 5 w ciągu 7 dni od dnia otrzymania projektu.

§ 3. 1. Przewodniczący Rady uwzględnia projekt porządku obrad sesji Rady Gminy po zaopiniowaniu go przez 
Wójta oraz merytoryczne Komisje Rady Gminy.

2. O terminie posiedzeń Komisji oraz sesji Rady Gminy, o których mowa w ust. 1, zawiadamia się 
Pełnomocnika Komitetu.

3. Wójt, w terminie 3 dni od daty otrzymania projektu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Małkinia Górna informację o zawiązaniu się Komitetu oraz zamieszcza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

4. Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia pisemnie Pełnomocnika Komitetu o sposobie rozpatrzenia 
projektu uchwały. Informacja ta jest również zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Małkinia 
Górna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan
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